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Op deze pagina wordt er een samenvatting 
gegeven van wat er is opgehaald op 7 en 8 
maart 2022. Op de volgende pagina’s wordt er 
per ontwikkelthema een korte samenvatting 
gegeven wat er aan feedback is ontvangen. Op 
de achtergrond van deze samenvatting ziet u 
de panelen die te zien waren op 7 en 8 maart 
2022. 

•  De opkomst van het totaal aantal bezoekers 
(300) gerelateerd aan het aantal schriftelijke 
uitnodigingen (5.000) is 6%. Dit is in 
vergelijking tot andere projecten relatief hoog.

•  Hoge betrokkenheid/interactie van/met 
de mensen die zijn geweest; 300 bezoekers 
hebben in totaal 869 memo’s achtergelaten 
(circa 3 memo’s per bezoekers).

•  Meeste reacties zijn ontvangen op de thema’s 
Wonen (261), Supporters en voorzieningen 
(201) en Mobiliteit (155); (617 = 71%). 

Om het ontwikkelplan van Ons Nest te 
verbeteren zijn 5000 adressen uit de directe 
omgeving per postbrief uitgenodigd om mee 
te denken.  Daarnaast heeft er paginagrote 
advertentie in de Gelderlander gestaan 
en hebben diverse lokale, regionale en 
landelijke (sociale) media  (Forza N.E.C., 

Gelderlander, Omroep Gelderland en 
NOS) vooraf aandacht besteed aan 
de participatiedagen. Dit heeft erin 
geresulteerd dat uiteindelijk 300 
participanten hebben meegedacht 
op maandag 7 en dinsdag  8 maart 
2022 van 16.00 uur – 20.00 uur in het 
Goffertstadion in Nijmegen. Op basis van 
7 ontwikkelthema’s (Noodzaak/public 
value/identiteit, park/historie/landschap, 
wonen, mobiliteit, duurzaamheid/
klimaatbestendigheid, supporters/
voorzieningen en participatie/planning) 
zijn er 869 post-it notes achtergelaten op 
grote A3 panelen met daarop positieve-, 
aandachtspunten en ideeën. 

ALGEMEEN
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In de onderstaande tabel is te lezen welke items het meest genoemd zijn door de 
300 participanten. Alleen de opmerkingen die 15 keer ( = minimaal 5% van de 300 
bezoekers) of meer zijn genoemd, worden hieronder weergeven.

In de onderstaande tabel is te lezen hoeveel post-it 
notes per ontwikkelthema er zijn verzameld en of het 
een positief-, een aandachtspunt of een idee betrof.

AANTAL DEZELFDE OPMERKINGEN ALGEMENE FACTS & FIGURES REACTIES PER THEMA
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Langetermijnstrategie Ons Nest 

Door de opbrengsten van de verschillende 
oplossingen, is een langetermijnstrategie 
ontwikkeld, waardoor N.E.C. zelfstandig en 
financieel gezond kan blijven opereren in 
de Eredivisie en binnen het profvoetbal in 
het algemeen.

noodzaak

de urgentie is hoog en actie 
en ontwikkeling een ‘must’
voor onze club

De urgentie is hoog en actie een ‘must’ 

voor onze club N.E.C.

New York heeft Central Park. Wij hebben de 
Goffert. Het stadion van N.E.C., dat in de jaren 
‘30 door Nijmegenaren letterlijk met de blote 
handen is uitgegraven en opgebouwd, brokkelt 
op dit moment ook letterlijk en figuurlijk 
langzaam af. Als we niks doen, is het enige 
wat zal overblijven een faillissement van de 
club en de herinneringen aan vroeger. Dat 
wil niemand. En daarom is de urgentie hoog 
en actie een ‘must’ voor onze club N.E.C. Om 
N.E.C. zelfstandig en financieel gezond te 
maken, is het belangrijk dat er op frequente 
basis inkomsten worden gegenereerd. De 
mogelijkheden hiervoor zijn: 

• Het terugkopen van het Goffertstadion door 
N.E.C., waardoor de jaarlijkse hoge huurlasten, 
die de club betaalt aan de gemeente 
Nijmegen, vervallen.

•  Het vernieuwen van het stadion en daarmee 
ook creëren van extra zitplaatsen.

•  Het toevoegen van maatschappelijke en 
commerciële initiatieven in en rond het 
stadion.

•  Vastgoedontwikkeling in de vorm van 
nieuwe woningen voor de krappe Nijmeegse 
woningmarkt: circa 200 huurappartementen 
geïntegreerd in, of direct naast, het stadion.

DE NOODZAAK OP EEN RIJ 

•  Ontwikkeling van stadion De 
Goffert (uitbreiding, woningbouw en 
bedrijvigheid) is noodzakelijk voor een 
financieel sterk en zelfstandig N.E.C.

•  Door vernieuwing van het stadion kan 
N.E.C. een stabiele Eredivisieclub worden 
en blijven. Zo behouden we profvoetbal in 
Nijmegen. 

•  Nieuw woningaanbod voor de krappe 
markt in Nijmegen en omstreken.

•  Public Value: het versterken van het 
maatschappelijk belang van N.E.C. voor 
alle inwoners uit het Rijk van Nijmegen 
(zie het paneel Public Value voor 
voorbeelden).
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Analyse
Vigerende documenten - Situatie tekening met kadastrale onderlegger
Kadastrale onderlegger is indicatief weergegeven.

Onderstaande vragen en onderwerpen kunnen 
invloed hebben op de ambitie in dit document.

Algemeen:
Het Goffertpark incl. stadion en parkeerterrein is:
- Een beschermd gebied
- Aangeduid als monument Wet Kenbaarheid 
Publiekrechtelijke Beperkingen)
- Archeologische beleidskaartwaarde: 2.

- Wat is de regelgeving omtrent stadion/ evenementen      
   geluid?
   Acceptatie van geluid tijdens evenementen in het    
   stadion en park behoort tot de mogelijkheden en 
   kan gewaarborgd worden omdat we woningen in  
   huurcategorie realiseren. 

- Zijn de kadastrale grenzen hard voor de 
   positie van de nieuwbouw?
   Een kleine uitwisseling behoort tot de  
   mogelijkheden

- Is bekend welke bomen behouden moeten 
   blijven? 
   Nabij de geplande werkzaamheden staat 1 
   monumentale boom. 
   Uitgangspunt is zo veel mogelijk bomen behouden.

- Is er in de omgeving van het Goffertpark 
  geldende milieuregelgeving? (beschermde 
  dieren, planten?) 
  Wordt bepaald door nader uit te voeren Flora en   
  Fauna onderzoek.

- Wat is het parkeerbeleid op deze locatie in   
  combinatie met toekomstige woningen?
   Uitgangspunt is dat het parkeerterrein over 
   voldoende ruimte beschikt voor het nieuwe 
   programma. (CWZ kan dan geen gebruik meer 
   maken van het terrein.)

- Heeft de archeologische waarde invloed op 
  deze bouwplannen? Nader onderzoek nog uit te 
   voeren en te onderzoeken.

Oppervlakte perceel ca, 35445 m2 
Max bebouwd opp 50% = ca. 17722 m2

De ontwikkeling van het stadion moet 
plaatsvinden binnen deze perceelsgrenzen. 

N.E.C. verbindt, is belangrijk voor de stad en hoort in 

de Goffert thuis. Kansen zitten in samen ontwikkelen 

met het stadsbestuur. Men maakt zich vooral zorgen 

of het plan wel voldoende rendabel gaat zijn voor de 

voetbalclub en niet te hoog gegrepen is voor N.E.C.. 

Feedback 1ste participatieronde 7 en 8 maart 2022



3

N.E.C. is meer dan een voetbalclub: N.E.C. 
vervult een belangrijke maatschappelijke rol 
voor de regio. Naast het feit dat N.E.C. als voet-
balclub supporters verenigt, zet de club zich op 
verschillende vlakken in voor de inwoners van 
het Rijk van Nijmegen. 

N.E.C. Fit
Dit label richt zich op vitaliteit, in het bijzonder 
voor ouderen en mensen met een beperking.

N.E.C. Groen
Binnen N.E.C. Groen richt N.E.C. Maatschap-
pelijk zich op het duurzaamheidsbeleid bin-
nen de club. Een belangrijk thema waarbij de 
maatschappelijke afdeling een voortrekkersrol 
gaat spelen.

N.E.C. Werkt
N.E.C. biedt met het Goffertstadion een 
inspirerende omgeving om te werken. Daarom 
biedt N.E.C. het stadion aan als dagbesteding. 
Samen met partner Driestroom wordt hier 
invulling aan gegeven.

N.E.C. Leert 
Alle projecten waarbij N.E.C. en het onderwijs 
elkaar raken. Ontwikkelen en gedrags-
verandering laten plaatsvinden door middel 
van sport.

N.E.C. Helpt 
Het charitylabel van N.E.C. dat zich richt op 
vergeten en hulpbehoevende doelgroepen. 
Daarnaast ondersteunt N.E.C. vanuit dit label  
goede doelen uit Nijmegen.

PUBLIC VALUE N.E.C.

MET Ons Nest 

•  Geven we een boost aan de regio op 
economisch (denk aan meer banen en 
woningen) en maatschappelijk vlak.

• Versterken we de merkwaarde en 
naamsbekendheid van N.E.C.

•  Versterken we de positie van N.E.C. en 
hiermee de (nieuwe) voetbalcultuur die de 
sociale en toeristische kant van de stad en 
regio versterkt. 

•  Vergroten we de sociale cohesie in de 
regio. 

N.E.C. verbindt, is belangrijk voor de stad en hoort in 

de Goffert thuis. Kansen zitten in samen ontwikkelen 

met het stadsbestuur. Men maakt zich vooral zorgen 

of het plan wel voldoende rendabel gaat zijn voor de 

voetbalclub en niet te hoog gegrepen is voor N.E.C.. 

Feedback 1ste participatieronde 7 en 8 maart 2022



4de goffert als verbinder 

De Goffert brengt circa 300.000 inwoners 
en 26.000 bedrijven samen.

De Goffert verbindt oud met nieuw(er). 
Zoals gezondheid met hightech.  Zoals oude 
wijken als De Kolping en Willemskwartier 
met Dukenburg en Lindenholt. Bovenal is 
De Goffert de thuisbasis van de grootste 
verbinder van allemaal: N.E.C. De Nijmegen 
Eendracht Combinatie. 

N.E.C. staat midden in de samenleving. 
Naast voetbal is het een maatschappelijke 
pilaar die leren, sport en bewegen 
stimuleert. Net als het Goffertpark is N.E.C. 
een uithangbord van de stad. Een unieke 
twee-eenheid die elkaar versterkt en met 
een omvangrijk potentieel.

Project Ons Nest wil dat potentieel 
benutten en vergroten. Dit doen we door 
de ontwikkeling van stadion De Goffert 
(uitbreiding, woningbouw, horeca en 
bedrijvigheid) en het versterken van het 
maatschappelijk belang van N.E.C. voor alle 
inwoners uit het Rijk van Nijmegen.

HOME IS WHERE THE HeART IS... 

of zoals de Nijmegenaar zou zeggen:

TUUS IS WUR UT HERT LIGT!

IDENTITEIT
De GOFFERT ALS WARM NEST

De Goffert is een park en gebied van 
iedereen, voor iedereen. De Goffert is het 
stukje stad waar we ons allemaal thuis 
voelen en trots op zijn. Het stukje stad 
waar we mee opgroeien, ons ontwikkelen, 
liefdes vinden of even alleen kunnen zijn 
in een oase van groen en rust. Het stukje 
stad voor onze uitlaatklep en onze passie. 
Het Goffertstadion is het verlengde van 
dit gevoel en moet dit gevoel versterken. 
Een plek om thuis te komen. Zowel voor 
de supporters en medewerkers van 
N.E.C. als voor de toekomstige bewoners, 
medewerkers en bezoekers.

Ons Nest

(Thuis)

Samen

S$nergie

Verbinding

Maatschappelijk betrokken

Samenle�e 

Samen eten en drinke 

Samen lachen en huilen

Samenkomen

Samen	erken

De schouders eronder

Helpen

Thuis is historie

Thuis is 	one 

Thuis is een broedplaats �oor bedrij�en

Thuis is �eiligheid , geborgenheid

Thuis is �ertrou	d , herkenbaa5

Thuis	erken

Thuis is �ermaak , ge<elligheid

Thuisspelen

Thuis spreken 	e elkaar bij de �oornaam aan

Thuis is toegankelijk �oor iedereen

Thuis is trots

de goffert, een park en gebied 
van iedereen, voor iedereen

N.E.C. verbindt, is belangrijk voor de stad en hoort in 

de Goffert thuis. Kansen zitten in samen ontwikkelen 

met het stadsbestuur. Men maakt zich vooral zorgen 

of het plan wel voldoende rendabel gaat zijn voor de 

voetbalclub en niet te hoog gegrepen is voor N.E.C.. 

Feedback 1ste participatieronde 7 en 8 maart 2022
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noodzaak  |  PUBLIC VALUE N.E.C.  |  IDENTITEIT

Waarom is de ontwikkeling voor jou belangrijk? 

Waarom is N.E.C. voor jou belangrijk? 

We zijn benieuwd wat voor jou kenmerkend is voor de locatie? 

Welke kansen zie je? Wat zijn aandachtspunten? Welke ideeën heb je? 

Laat je post-it achter op het reactiepaneel.

N.E.C. verbindt, is belangrijk voor de stad en hoort in 

de Goffert thuis. Kansen zitten in samen ontwikkelen 

met het stadsbestuur. Men maakt zich vooral zorgen 

of het plan wel voldoende rendabel gaat zijn voor de 

voetbalclub en niet te hoog gegrepen is voor N.E.C.. 

Feedback 1ste participatieronde 7 en 8 maart 2022
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park 

Het Goffertpark en het Goffertstadion horen 
bij elkaar zoals peper en zout. We hebben 
met Ons Nest respect voor het park en de 
groene omgeving en we houden hierbij de 
bouwplannen en activiteiten maximaal 
rekening mee. Zo streven we naar zo min 
mogelijk aantasting van bestaande bomen 
en groen.
Door het toevoegen van woningen en 
horecavoorzieningen in het stadion wordt de 
sociale veiligheid en sociale duurzaamheid 
(het genereren en stimuleren van 
ontmoeting) in het park vergroot.

landschapsanalyse Parkzijde

boszijde

Kenmerken van het parkgebied

De kenmerken van het bosgebied

Zichtbare
hoogteverschillen

Landmarks aan het 
einde van zichtlijnen. 

Panoramisch zicht

Openingen in het bos

Verfijnde materialen in het park

Meanderende paden

Ruwe materialen in het bos

Het Goffertstadion op de grens van 
de twee zijdes van het park

Zorgen zijn geuit over het behoud van het groen en 

bestaande bomen. Daarnaast is het belangrijk dat de 

ontwikkeling rekening houdt met de groene kwaliteit 

en bestaande functies van dit park. 

Feedback 1ste participatieronde 7 en 8 maart 2022
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landschapsanalyse
het goffertstadion in het goffertpark

ontwerpprincipes
Het Goffertstadion op de grens van de twee zijdes van het park

Twee gezichten Monumentale assen vs 
panoramische zichten

Uitnodigende landmarks op 
menselijke schaal

Respecteren van het 
historisch talud

Mogelijkheid om de openbare 
ruimte te activeren

Mogelijkheid om programma 
toe te voegen in het park

Een opening in het bos

Materialisering in beide delen

De Bloementuin

Het Openlucht Theater

Het Monument

De Brug

Het N.E.C Stadion

Feedback 1ste participatieronde 7 en 8 maart 2022

Zorgen zijn geuit over het behoud van het groen en 

bestaande bomen. Daarnaast is het belangrijk dat de 

ontwikkeling rekening houdt met de groene kwaliteit 

en bestaande functies van dit park. 
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historie 

Het Goffertstadion – ook wel ‘De Bloedkuul’ 
genoemd – is in de jaren ’30 door duizenden 
Nijmegenaren met bloed, zweet en tranen 
uitgegraven en gebouwd. Dit versterkt het 
gevoel dat het echt een stadion van ons 
als Nijmegenaren is. Om het stadion te 
ontwikkelen is onderzoek uitgevoerd door 
een cultuurhistorisch adviesbureau waar we 
in de planvorming rekening mee houden. 
Denk hierbij aan de Hazenkamp entree en 
het talud.

landschapsanalyse Parkzijde

boszijde

Optie 1

Optie 2

Monumentale as naar
voorplein

Open veld aan parkzijde
(incl. Noord-West hoek)

Verdichten Noord-West hoek tot boszone
Inspiratiebeelden

Inspiratiebeelden

Feedback 1ste participatieronde 7 en 8 maart 2022

Zorgen zijn geuit over het behoud van het groen en 

bestaande bomen. Daarnaast is het belangrijk dat de 

ontwikkeling rekening houdt met de groene kwaliteit 

en bestaande functies van dit park. 
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landschapsanalyse

Wat is voor jou belangrijk op het gebied van landschap? 

Welke kansen zie je? Wat zijn aandachtspunten? Welke ideeën heb je? 

Laat je post-it achter op het reactiepaneel.

Feedback 1ste participatieronde 7 en 8 maart 2022

Zorgen zijn geuit over het behoud van het groen en 

bestaande bomen. Daarnaast is het belangrijk dat de 

ontwikkeling rekening houdt met de groene kwaliteit 

en bestaande functies van dit park. 
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Het toevoegen van nieuwe woningen bij het 
stadion is een echte win-win: 
het helpt om N.E.C. financieel gezond te 
houden én het zorgt voor nieuwe huur-
appartementen voor de krappe woningmarkt 
in Nijmegen en omgeving. Uiteraard gaan we 
met de woningen niet het park in, zodat het 
groene karakter van het park intact blijft. De 
nieuwe appartementen worden gebouwd op 
het perceel van het voetbalstadion. 
Het plan is om circa 200 huurappartementen 
te realiseren (30% sociale huur en daarnaast 
middenhuur en vrije sector huur), waarbij 
we naar de drie scenario’s hieronder kijken. 
Het is ook mogelijk dat het een combinatie 
van verschillende scenario’s wordt. 

Scenario A: 
2 appartementengebouwen, naast elkaar 
gelegen, aan de parkzijde (Busserweg) van 
het stadion.

Scenario B: 
2 appartementengebouwen, direct boven op 
het hoofdgebouw.

Scenario C: 
2 appartementengebouwen, geïntegreerd  
aan de kopse kanten van het stadion.

wonen

Welk scenario het ook wordt, je woont 
hier op een unieke locatie met het park 
en al haar voorzieningen letterlijk aan je 
voeten. Uiteraard moeten toekomstige 
bewoners zich bewust zijn van circa 50 
keer per jaar hoge geluidsbelasting door 
wedstrijden en evenementen in het stadion 
en park. Er wordt bij de uitwerking van het 
uiteindelijke scenario rekening gehouden 
met het zoveel mogelijk beperken van 
overlast. Denk aan buitenruimtes die niet 
aan de stadionzijde worden gesitueerd en 
gescheiden ingangen voor bewoners en 
supporters/bezoekers. 

Scenario A

Scenario A

Scenario B

Scenario B

Scenario C

Scenario C

Bij het ontwerpthema Wonen is er gevraagd naar positieve-, 

aandachtspunten en ideeën. Uiteindelijk heeft de weergave van de drie 

scenario’s ertoe geleid dat de bezoekers een voorkeur hebben gegeven 

voor een specifieke variant. Veruit de grootste voorkeur is er voor 

scenario C, gevolgd door scenario A en een combinatie van de scenario’s. 

Als tegengeluid wordt genoemd geen woningen en geen hoogbouw. Als 

ideeën worden aangedragen om de ontwikkeling multifunctioneel in te 

zetten of het stadion naar elders in de stad te verplaatsen.

Feedback 1ste participatieronde 7 en 8 maart 2022
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wonen - scenario a

inspiratiebeelden

Bloedkuul Hazenkamp poort
/ contour gebouw

ca. 20m

ca. 53m
ca. 32m

Landschappelijk = vrij zicht
Bos = bebouwd

Monumentale assen
Uitnodigende landmarks

Stadionplein.
Activeer de openbare ruimte

Onderdeel van volkspark.
‘groene longen’ van Nijmegen

Supportersplein  
 (omgeven met bestaand groen)

2 appartementengebouwen, naast elkaar 
gelegen, aan de parkzijde (Busserweg) van 
het stadion.

Bij het ontwerpthema Wonen is er gevraagd naar positieve-, 

aandachtspunten en ideeën. Uiteindelijk heeft de weergave van de drie 

scenario’s ertoe geleid dat de bezoekers een voorkeur hebben gegeven 

voor een specifieke variant. Veruit de grootste voorkeur is er voor 

scenario C, gevolgd door scenario A en een combinatie van de scenario’s. 

Als tegengeluid wordt genoemd geen woningen en geen hoogbouw. Als 

ideeën worden aangedragen om de ontwikkeling multifunctioneel in te 

zetten of het stadion naar elders in de stad te verplaatsen.

Feedback 1ste participatieronde 7 en 8 maart 2022
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wonen - scenario b

inspiratiebeelden

Bloedkuul Hazenkamp poort
/ contour gebouw

Uitbreiden hoofdgebouw.
Business lounge, spelersfaciliteiten
en sportmedisch centrum

Woningbouw geintegreerd

Monumentale assen
Uitnodigende landmarks

Onderdeel van volkspark.
‘groene longen’ van Nijmegen

ca. 49,5m

ca. 49,5m

Landschappelijk = vrij zicht
Bos = bebouwd

2 appartementengebouwen, direct boven op 
het hoofdgebouw.

Bij het ontwerpthema Wonen is er gevraagd naar positieve-, 

aandachtspunten en ideeën. Uiteindelijk heeft de weergave van de drie 

scenario’s ertoe geleid dat de bezoekers een voorkeur hebben gegeven 

voor een specifieke variant. Veruit de grootste voorkeur is er voor 

scenario C, gevolgd door scenario A en een combinatie van de scenario’s. 

Als tegengeluid wordt genoemd geen woningen en geen hoogbouw. Als 

ideeën worden aangedragen om de ontwikkeling multifunctioneel in te 

zetten of het stadion naar elders in de stad te verplaatsen.

Feedback 1ste participatieronde 7 en 8 maart 2022
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wonen - scenario c

inspiratiebeelden

Bloedkuul Hazenkamp poort
/ contour gebouw

Woningbouw in de kopse 
kanten van het stadion

Landschappelijk = vrij zicht
Bos = bebouwd

Monumentale assen
Uitnodigende landmarks

Onderdeel van volkspark.
‘groene longen’ van Nijmegen

ca. 34m

Uitbreiden hoofdgebouw.
Business lounge, spelersfaciliteiten
en sportmedisch centrum

2 appartementengebouwen, geïntegreerd  
aan de kopse kanten van het stadion.

Bij het ontwerpthema Wonen is er gevraagd naar positieve-, 

aandachtspunten en ideeën. Uiteindelijk heeft de weergave van de drie 

scenario’s ertoe geleid dat de bezoekers een voorkeur hebben gegeven 

voor een specifieke variant. Veruit de grootste voorkeur is er voor 

scenario C, gevolgd door scenario A en een combinatie van de scenario’s. 

Als tegengeluid wordt genoemd geen woningen en geen hoogbouw. Als 

ideeën worden aangedragen om de ontwikkeling multifunctioneel in te 

zetten of het stadion naar elders in de stad te verplaatsen.

Feedback 1ste participatieronde 7 en 8 maart 2022
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wonen

We zijn benieuwd wat jij positief vindt, welke aandachtspunten je ons wilt 

meegeven en welke ideeën je hebt als je denkt aan wonen in het Goffertstadion. 

Laat je post-it achter op het reactiepaneel.

Bij het ontwerpthema Wonen is er gevraagd naar positieve-, 

aandachtspunten en ideeën. Uiteindelijk heeft de weergave van de drie 

scenario’s ertoe geleid dat de bezoekers een voorkeur hebben gegeven 

voor een specifieke variant. Veruit de grootste voorkeur is er voor 

scenario C, gevolgd door scenario A en een combinatie van de scenario’s. 

Als tegengeluid wordt genoemd geen woningen en geen hoogbouw. Als 

ideeën worden aangedragen om de ontwikkeling multifunctioneel in te 

zetten of het stadion naar elders in de stad te verplaatsen.

Feedback 1ste participatieronde 7 en 8 maart 2022
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inpassing in omgeving

openbaar vervoernetwerk en fiets

Scenario B

Scenario A

Scenario C

Op het gebied van mobiliteit kijken we 
bij de uitwerking van Ons Nest naar 
zaken als parkeren en ontsluiting. 
We willen bijvoorbeeld zorgen dat De 
Goffert onderdeel wordt van een groene 
actieve ruggengraat zoals getoond op de 
afbeelding.

PArkeren 

•  Voor de nieuwe bewoners op het 
voorterrein. 

•  Ook voor supporters en werknemers van 
N.E.C. inventariseren we de behoefte en 
benodigdheden voor het parkeren van 
auto’s en stallen van fietsen. 

•  Inventarisatie van de beste laadpalen 
infrastructuur op het terrein voor 
elektrische voertuigen.

ontsluiting 

•  Vlak voor de hoofdentree van het stadion 
ligt een snelfietsroute. We bekijken 
met Ons Nest hoe we aansluiting op de 
omliggende snelfietsroute(s) kunnen 
bevorderen.

•  Ontsluiting richting openbaar vervoer 
(bus en trein).

MOBILITEIT

      circa 360 auto parkeerplaatsen

fietsverbinding

      ruim 400 fiets parkeerplaatsen

fietsparkeren bezoekers appartementen

paviljoen / horeca 

Verleggen fiets- 
en wandelpad

Om wonen in het bos te realiseren, 
extra aanplanten van bomen.

voorplein met ruimte voor enkele paviljoens

F

F

F

F

bushalte

De meeste ideeën die zijn aangedragen gaan over het toevoegen van 

een ondergrondse parkeergarage, verbeteren van het O.V./inzet shuttle, 

gratis reizen met het O.V. op een wedstrijdticket, meer/ betere bushaltes 

in de directe omgeving van het stadion, het stimuleren van fietsen 

door het toevoegen van fietsenstallingen/- routes en het toevoegen 

van extra parkeergelegenheid in de directe omgeving van het stadion. 

Op dit moment maken de participanten zich de meeste zorgen over de 

huidige en toekomstige parkeeroverlast, gevolgd door de ontsluiting/

verkeersveiligheid van het toekomstige gebied. De omgeving is blij met de 

parkeerkaart voor omwonenden (met name tijdens wedstrijddagen). 

Feedback 1ste participatieronde 7 en 8 maart 2022
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mobiliteit

Wat is voor jou belangrijk op het gebied van mobiliteit?

 

Welke aandachtspunten wil je ons meegeven? 

Welke ideeën heb je? Welke kansen zie je? 

Laat je post-it achter op het reactiepaneel.

De meeste ideeën die zijn aangedragen gaan over het toevoegen van 

een ondergrondse parkeergarage, verbeteren van het O.V./inzet shuttle, 

gratis reizen met het O.V. op een wedstrijdticket, meer/ betere bushaltes 

in de directe omgeving van het stadion, het stimuleren van fietsen 

door het toevoegen van fietsenstallingen/- routes en het toevoegen 

van extra parkeergelegenheid in de directe omgeving van het stadion. 

Op dit moment maken de participanten zich de meeste zorgen over de 

huidige en toekomstige parkeeroverlast, gevolgd door de ontsluiting/

verkeersveiligheid van het toekomstige gebied. De omgeving is blij met de 

parkeerkaart voor omwonenden (met name tijdens wedstrijddagen). 

Feedback 1ste participatieronde 7 en 8 maart 2022
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KLIMAATBESTENDIG 

EN DUURZAAM
Klimaatbestendigheid en duurzaamheid zijn 
belangrijke uitgangspunten bij Ons Nest. 
Zo willen we het vernieuwde stadion en de 
nieuwe appartementen laten aansluiten op 
de groene omgeving. Op deze wijze draagt 
Ons Nest optimaal bij aan een duurzame en 
toekomstbestendige omgeving. Op dit paneel 
zie je een greep uit de mogelijkheden die 
worden onderzocht voor toepassing bij Ons 
Nest.

duurzame, herbruikbare materialen 

•  Gebruik van hout in constructies en als 
gevelbekleding; hout is een materiaal dat 
weer aangroeit en CO2 opslaat.

•  Hergebruik van in te zetten grondstoffen en 
onderdelen.

•  Hergebruik van de bestaande constructie 
van het stadion; het stadion blijft 
grotendeels intact, voor de vernieuwing 
bekijken we hoe we bestaande onderdelen 
kunnen hergebruiken.

•  Upcyclen; een vorm van recyclen waarbij 
het product wordt hergebruikt of verwerkt 
tot een nieuw, beter product. 

energie 

•  Het opwekken van duurzame energie via 
bijvoorbeeld zonnepanelen.

•  Het toevoegen van laadpalen voor 
elektrische voertuigen.

•  Warmte- en koudeopslag (WKO); hierbij 
wordt energie uit een gebouw en/of de 
omgeving opgeslagen.

Behoud huidige stadion, meest duurzame oplossing. 

Groene gevels, energievoorziening in samenwerking met de buurt, 

beleid t.a.v. duurzaamheid en klimaatbestendigheid, een denktank met 

studenten, huidige en toekomstige afvalvoorzieningen en zwerfafval 

prikken worden als ideeën meegegeven. Als aandachtspunten geeft men 

mee dat energieneutraal belangrijk is, niet bouwen de meest duurzame 

oplossing is en dat er overlast is van afval; nu en in de toekomst. Men 

ervaart het als fijn dat er aandacht is voor dit onderwerp.

Feedback 1ste participatieronde 7 en 8 maart 2022
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KLIMAATBESTENDIG 

EN DUURZAAM
Klimaatbestendigheid en duurzaamheid zijn 
belangrijke uitgangspunten bij Ons Nest. 
Zo willen we het vernieuwde stadion en de 
nieuwe appartementen laten aansluiten op 
de groene omgeving. Op deze wijze draagt 
Ons Nest optimaal bij aan een duurzame en 
toekomstbestendige omgeving. Op dit paneel 
zie je een greep uit de mogelijkheden die 
worden onderzocht voor toepassing bij Ons 
Nest.

klimaat 

•   Wandelpaden in de schaduw; de vele 
bomen in het Goffertpark bieden een 
natuurlijke beschutting tegen de zon. 

•  Waterbuffering; mogelijkheden om 
hemelwater op te vangen, te zuiveren en 
langer vast te houden. Denk aan:

 1. Infiltratiekratten; deze kratten worden 
onder de grond geplaatst, vangen 
regenwater op en zorgen dat dit geleidelijk 
wegzakt in de grond.
2. Waterdoorlatende bestrating, zodat 
hemelwater gemakkelijk in de ondergrond 
dringt en wateroverlast wordt voorkomen.
3. Toiletten doorspoelen met hemelwater.

natuurinclusiviteit 

•  Groengevels, groene balkons en groendaken; 
dit biedt – naast natuurlijk de mooie groene 
uitstraling – veel praktische voordelen, zoals 
luchtzuivering, wateropslag en -afvoer, 
verkoeling bij hoge temperaturen en 
biodiversiteit (als natuurlijke voedselbron 
voor dieren).

•  Inheemse beplanting; deze van nature 
in Nederland voorkomende flora is goed 
bestand tegen het leven in onze omgeving. 
De beplanting is aangepast aan onze 
seizoenen, houdt van onze bodemtypes en is 
onlosmakelijk verbonden met de inheemse 
dieren. 

•  Nestvoorzieningen; het creëren van 
nestgelegenheden voor vogels, vlinders, bijen 
en vleermuizen. Zo blijft en wordt Ons Nest 
een fijne leefomgeving voor mens én dier.  

Groene gevels, energievoorziening in samenwerking met de buurt, 

beleid t.a.v. duurzaamheid en klimaatbestendigheid, een denktank met 

studenten, huidige en toekomstige afvalvoorzieningen en zwerfafval 

prikken worden als ideeën meegegeven. Als aandachtspunten geeft men 

mee dat energieneutraal belangrijk is, niet bouwen de meest duurzame 

oplossing is en dat er overlast is van afval; nu en in de toekomst. Men 

ervaart het als fijn dat er aandacht is voor dit onderwerp.

Feedback 1ste participatieronde 7 en 8 maart 2022
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klimaatbestendig en duurzaam

Wat is voor jou belangrijk op het gebied van klimaatbestendigheid en duurzaamheid? 

Welke aandachtspunten wil je ons meegeven? Welke ideeën heb je? Welke kansen zie je? 

Laat je post-it achter op het reactiepaneel.

Groene gevels, energievoorziening in samenwerking met de buurt, 

beleid t.a.v. duurzaamheid en klimaatbestendigheid, een denktank met 

studenten, huidige en toekomstige afvalvoorzieningen en zwerfafval 

prikken worden als ideeën meegegeven. Als aandachtspunten geeft men 

mee dat energieneutraal belangrijk is, niet bouwen de meest duurzame 

oplossing is en dat er overlast is van afval; nu en in de toekomst. Men 

ervaart het als fijn dat er aandacht is voor dit onderwerp.

Feedback 1ste participatieronde 7 en 8 maart 2022
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•  Optimaliseren voorzieningen voor 
topsport: met het vernieuwen van 
het stadion creëren we topsport 
voorzieningen waarmee N.E.C.-spelers 
iedere dag het beste uit zichzelf kunnen 
halen. Denk aan een hypermodern 
performance center.

•  Verbeteren van de voorzieningen voor 
supporters:  denk aan een volledig 
toegankelijk stadion, vernieuwde en 
extra  zitstoelen, een mooie omloop met 
betere horecavoorzieningen met zicht 
op het park en het veld, vernieuwde 
toiletten en een betere in- en uitstroom. 
Maar ook horeca, buiten wedstrijddagen, 
in het hoofdgebouw en paviljoen bij de 
Hazenkamp.

SPORT EN SUPPORTERS 

& VOORZIENINGEN
Het Goffertstadion is een eigen huis om 
trots op te zijn! Het huidige Goffertstadion 
heeft 12.500 stoelen waaronder 14 
logeboxen en een sfeervak met een 
staantribune. Het is echter geen geheim 
dat het stadion vernieuwd moet worden 
om nu én in de toekomst een prachtige 
thuisbasis te blijven voor N.E.C. en haar 
supporters. 

Met Ons Nest willen we het stadion 
ontwikkelen en vernieuwen. 

•  Versterken van de supportersbeleving: 
we willen meer N.E.C.- beleving creëren 
in het stadion. Door het beter zichtbaar 
maken van de club – van het logo en de 
clubkleuren tot de rijke clubhistorie – 
zorgen we dat supporters zich nog meer 
thuis gaan voelen in het stadion.

inspiratiebeelden

De omloop wordt als positief ervaren, evenals de zitplaatsen dicht op het veld. 

Veruit de meeste ideeën hebben te maken met tribunebeleving (ruimere 

zitplaatsen, trapleuningen toevoegen, invalidevriendelijk en uitbreiding van 

het sfeervak, - staanplaatsen, - toiletvoorziening en - persvak), gevolgd door 

stadionbeleving (N.E.C. museum, graffitimuur, historie aanwezig, concerten 

in het stadion), uitbreiding naar meer zitplaatsen, toekomstvisie over 20 

jaar, meer skyboxen, uitbreiding horeca buiten stadion, supportershome, 

horeca verbetering tijdens wedstrijden en verwarming van de tribunes. Als 

aandachtspunten geeft men mee behoud van het stadiongevoel en de huidige 

capaciteit.

Feedback 1ste participatieronde 7 en 8 maart 2022
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SPORT EN SUPPORTERS 

& VOORZIENINGEN
•  Creëren van mogelijkheden: we vergroten 

de commerciële mogelijkheden van het 
stadion. Zo kan de businessclub worden 
uitgebreid naar het veld, verbeteren 
we de beleving en kunnen we meer 
loges herbergen. Door meer ruimte te 
creëren in het hoofdgebouw kan het 
Goffertstadion zowel tijdens als na 
wedstrijden een dynamische en bruisende 
omgeving worden, bijvoorbeeld als plek 
om lekker te lunchen of dineren. Dit 
draagt tevens bij aan een financieel sterk 
en zelfstandig N.E.C.

•  Creëren van veiligheid: door 
een nieuwe infrastructuur met 
gescheiden stromingen in het 
stadion, waarbij bezoekers het 
stadion via een omloop van 
boven naar beneden betreden. 
Op deze manier kunnen we de 
veiligheid voor onze supporters 
en businessclubleden nog beter 
garanderen. 

Het Goffertstadion is een eigen huis om 
trots op te zijn! Het huidige Goffertstadion 
heeft 12.500 stoelen waaronder 14 
logeboxen en een sfeervak met een 
staantribune. Het is echter geen geheim 
dat het stadion vernieuwd moet worden 
om nu én in de toekomst een prachtige 
thuisbasis te blijven voor N.E.C. en haar 
supporters. 

Met Ons Nest willen we het stadion 
ontwikkelen en vernieuwen. 

inspiratiebeelden

Feedback 1ste participatieronde 7 en 8 maart 2022

De omloop wordt als positief ervaren, evenals de zitplaatsen dicht op het veld. 

Veruit de meeste ideeën hebben te maken met tribunebeleving (ruimere 

zitplaatsen, trapleuningen toevoegen, invalidevriendelijk en uitbreiding van 

het sfeervak, - staanplaatsen, - toiletvoorziening en - persvak), gevolgd door 

stadionbeleving (N.E.C. museum, graffitimuur, historie aanwezig, concerten 

in het stadion), uitbreiding naar meer zitplaatsen, toekomstvisie over 20 

jaar, meer skyboxen, uitbreiding horeca buiten stadion, supportershome, 

horeca verbetering tijdens wedstrijden en verwarming van de tribunes. Als 

aandachtspunten geeft men mee behoud van het stadiongevoel en de huidige 

capaciteit.
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sport en supporters & voorzieningen

Wat is voor jou belangrijk op het gebied van sport, supporters en voorzieningen? 

Welke aandachtspunten wil je ons meegeven? Welke ideeën heb je? Welke kansen zie je?  

Laat je post-it achter op het reactiepaneel.

Feedback 1ste participatieronde 7 en 8 maart 2022

De omloop wordt als positief ervaren, evenals de zitplaatsen dicht op het veld. 

Veruit de meeste ideeën hebben te maken met tribunebeleving (ruimere 

zitplaatsen, trapleuningen toevoegen, invalidevriendelijk en uitbreiding van 

het sfeervak, - staanplaatsen, - toiletvoorziening en - persvak), gevolgd door 

stadionbeleving (N.E.C. museum, graffitimuur, historie aanwezig, concerten 

in het stadion), uitbreiding naar meer zitplaatsen, toekomstvisie over 20 

jaar, meer skyboxen, uitbreiding horeca buiten stadion, supportershome, 

horeca verbetering tijdens wedstrijden en verwarming van de tribunes. Als 

aandachtspunten geeft men mee behoud van het stadiongevoel en de huidige 

capaciteit.



23

Definitief 
Ontwerp  (DO)

PARTICIPATIE

Individuele participatiemomenten

Het begrip participatie is op vele manieren 
te interpreteren. Het is daarom heel 
belangrijk dat er voor aanvang van het 
participatieproces richting een omgeving 
helder is wat participatie voor het project 
inhoudt.

PARTICIPATIELADDER 

Voor de ontwikkeling van Ons Nest wordt, 
in overleg met de gemeente Nijmegen, 
gekozen voor optie 2 om participatie met 
de omgeving vorm te geven.

Ontwikkelaar en gemeente bepalen zelf het ontwerp en 

informeren de omgeving.

De omgeving wordt gevraagd om advies te geven 

ten aanzien van het ontwerp om de ontwikkeling te 

verbeteren en aandachtspunten in kaart te brengen. De 

ontwikkelaar en de gemeente bepalen uiteindelijk wat 

er wel/niet wordt meegenomen op basis van de vaste 

kaders van een project. Deze kaders liggen vast in een 

richtlijnendocument waarover door de gemeente is 

gecommuniceerd.

In samenwerking met potentiele kopers/mede-

eigenaren van gronden wordt er gezamenlijk met de 

ontwikkelaar en de gemeente ontwikkeld. De omgeving 

wordt meegenomen in het ontwikkelproces en wordt 

geinformeerd (optie 1) of denkt mee (optie 2). 

PARTICIPATIEproces

Optie 1: informeren

Optie 2: meedenken

Optie 3: co-creatie

SOSP SO DO Realisatie

• Uitleg participatie

• Ideeën en aandachtspunten 

ophalen om richting t.a.v. de 

ontwerpthema’s te bepalen

• Kaders en integrale 

planning

• Adviezen SOSP ronde terug-

koppelen ; wat is opgehaald en 

wat wel/niet meenemen in het 

vervolgontwerp?

• SO laten zien (nieuwe details)

• Ideeën en aandachtspunten 

ophalen o.b.v. de ontwerpthe-

ma’s om DO te maken

• Kaders en integrale planning

• Adviezen SO ronde 

terugkoppelen; wat is 

opgehaald en wat wel/

niet meenemen in t 

vervolgontwerp?

• DO laten zien (nieuwe details)

• Kaders en integrale planning

• Verwachtingen 

managen

• Planning 

Vaststelling 
bestemmingsplan

Voorlopig 
Ontwerp  (VO)

Uitvoerings-
ontwerp (UO)

Ontwerp 
bestemmingsplan

Omgevings-
vergunning

Realisatie

=  participatiemomenten

Schetsontwerp 
Stedenbouwkundig-

plan  (SOSP)

Schets 
Ontwerp (SO)

Participanten vinden het fijn dat ze mogen meedenken en betrokken worden. 

Als ideeën wordt aangedragen de inzet van extra communicatiemiddelen 

zoals een folder of website, duidelijkheid in de communicatie over het vervolg 

van het participatietraject, inzicht in de financiële kaders en de inzet van een 

klankbordgroep. Als aandachtspunt geeft men mee; doe ook echt wat met wat je 

nu ophaalt.

Feedback 1ste Participatieronde
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Schetsontwerp stedenbouwkundig plan 
maart 2022

Voorlopig ontwerp - 2023

Vaststelling bestemmingsplan - 2023

Uitvoeringsontwerp - 2024

Schetsontwerp - 2022

Ontwerp bestemmingsplan - 2023

Definitief ontwerp - 2023

Omgevingsvergunning - 2024

De verwachte globale planning van Ons Nest 
maken we op dit paneel zichtbaar. Je ziet hoe 
het ontwerpproces verloopt, hoe dit aansluit 
op de gemeentelijke procedures en wanneer 
de participatiemomenten plaatsvinden 
waarmee we feedback ophalen. 

PLANNING EN VERVOLG

Start realisatie - 2024

•  Het eerste moment om mee te denken met Ons Nest.

•  Presentatie van de eerste schetsontwerpen.

• Ideeën en aandachtspunten ophalen om de richting t.a.v. 

de ontwerpthema’s te bepalen.

•  Het tweede moment om mee te denken met Ons Nest, 

waarbij we in het nieuwe schetsontwerp laten zien 

hoe de opgehaalde ideeën en aandachtspunten op het 

schetsontwerp stedenbouwkundig plan zijn verwerkt.

•  Toetsen van de nieuwe details van het schetsontwerp: 

waar liggen mogelijkheden voor een beter (voorlopig) 

ontwerp.

• In deze fase werken we van een schets ontwerp naar een 

voorlopig ontwerp, waarbij de opgehaalde ideeën en aan-

dachtspunten van het schets ontwerp worden verwerkt. 

•  Op basis hiervan kunnen we aan de slag met het opstellen 

van het definitief ontwerp

•  Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan. Hier kan via 

zienswijzen op worden gereageerd. •   Mede op basis van eventueel ingediende zienswijzen 

wordt het definitieve bestemmingsplan vastgesteld.

•  Het derde moment om mee te denken, waarbij we in het 

definitief ontwerp laten zien hoe de aandachtspunten en 

ideeën op het schets ontwerp zijn verwerkt. 

•  Het definitieve ontwerp wordt ingediend bij de 

gemeente Nijmegen voor het verkrijgen van de 

omgevingsvergunning.

•  We stellen de uitvoeringstekeningen (ontwerp- en 

detailtekeningen) op van wat er gebouwd gaat worden.

•  Werkvoorbereidingen worden getroffen.

•  Het verkrijgen van de vergunning voor het ontwikkelen/

uitbreiden van het Goffertstadion en het realiseren van 

woningbouw.

•  Het vierde moment om mee te denken. Start van de 

ontwikkeling van het Goffertstadion (uitbreiding, 

woningbouw en bedrijvigheid).

•  We brengen en houden alle stakeholders op de hoogte, 

inventariseren in de omgeving waar aandachtspunten 

zitten en communiceren de kaders en planning van het 

project.

Voor de ontwikkeling van Ons Nest is gekozen om participatie vorm te geven 

op basis van mee te denken bij de planontwikkeling. Bij meedenken wordt de 

omgeving gevraagd om advies te geven ten aanzien van het ontwerp om het 

ontwerp te verbeteren en aandachtspunten in kaart te brengen. De gemeente 

Nijmegen, N.E.C. en KlokGroep bepalen uiteindelijk wat er wel/niet wordt 

meegenomen in het ontwerp op basis van de kaders van het project. Deze 

kaders liggen o.a. vast in een richtlijnendocument (grofmazige kaders) waarover 

door de gemeente is gecommuniceerd. In verband met de complexiteit van 

de ontwikkeling en daarmee soms tegenstrijdige belangen kunnen niet alle 

aangedragen ideeën en aandachtspunten worden meegenomen in het ontwerp. 

Ook de financiële haalbaarheid van de ontwikkeling speelt hierbij een rol. Bij alle 

opmerkingen die door 5% van de participanten of meer zijn genoemd, zullen we 

gemotiveerd aangeven waarom ze wel of niet zijn meegenomen.

Tijdens het volgende participatiemoment, dat eind dit jaar zal plaatsvinden, 

laten we zien hoe de opgehaalde ideeën en aandachtspunten zijn verwerkt in 

een vervolgontwerp. Kijk voor het gehele proces van de planning op deze pagina.

Feedback 1ste participatieronde 7 en 8 maart 2022

https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/effba9f4-9f70-48a6-a35e-e76fb3076aa3?documentId=453f3096-52a8-44bc-9265-caba235d508d&agendaItemId=51241fd6-94e3-4526-88af-e6d073f9a857 
https://www.onsnestnijmegen.nl/meedenken/
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participatie, planning en vervolg

Wat is voor jou belangrijk op het gebied van participatie, planning en het vervolg? 

Hoe wil jij op de hoogte worden gehouden van de planning van Ons Nest? 

Welke aandachtspunten wil je ons meegeven? Welke ideeën heb je? 

Welke kansen zie je?  Laat je post-it achter op het reactiepaneel.


